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_BurmistrzMiasta i Gminy Glinojeck
ul. Płocka 12
06-450 Glinojeck

W związku z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 12 marca 2019 r., znak:
OŚ.6220.2.2019 w sprawie wydania opinii zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), co "do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji pn. „Eksploatacja kopaliny
ze złoża piasków „Kondrajec Szlachecki”, gm. Glinojeck, pow. ciechanowski, Dyrektor Regionainego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie, działając na podstawie art. 36 51 ustawy z dnia 14 czen/vca 1960 r. —-

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.), zwanej dalej Kpa,
zawiadamia, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz z przyczyn niezależnych od organu,
przedmiotowa sprawa zostanie załatwiona w terminie do 28 maja 2019 r.

Zgodnie z art. 37 5 1 Kpa, stronie służy prawo do wniesienia ponaglenie, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawyw terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie

wskazanym zgodnie z art. 36 5 1,
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Zgodnie z art. 37 52 Kpa ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się
do organu wyższego stopnia, którym dla Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
wWarszawie jest Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ponaglenie wnosi się
za pośrednictwem organu pierwszej instancji.
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